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 Stručná anotace:  

 Prezentace určená k výkladu, upevnění a motivaci učiva.  Popisuje historii 

chemie včetně alchymie. Poukazuje na význam chemie pro nás i proti nám.  

 

 Metodické zhodnocení:  

 Prezentace byla odpilotována dne 7.9. v 8.B. Časová dotace materiálu je 20 

minut.  Materiál je vhodný i pro žáky s SVP. Formu zápisu lze v prezentaci 

vyznačit  změnou řezu písma či kurzívou, či na samostatný list.  Motivačně 

působilo zejména vyvozování závěrů z obrázků chemie pro nás a proti nám.  



VÝZNAM A HISTORIE CHEMIE 

ÚVOD DO CHEMIE 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 
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VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  

CHEMIE 

• Brauner 

• Mendělejev 

• Berzelius 

• Dalton 

• Lomonosov 

• La Voisier 

• Boyle 

• Demokritos 

Obr. 5 



 Sahá až  do pravěku 

 Využití ohně jako zdroje tepla, k úpravě potravy, 

získáním kovů z rud, výrobě hliněných nádob a 

skla  

 

HISTORIE 
Obr. 6 

Obr. 7 



SÍRA, RTUŤ, SŮL – ZÁKLADNÍ 3 PILÍŘE  

 

Obr. 8 



ALCHYMIE SOUVISEJÍCÍ S OSTATNÍMI VĚDAMI 

 

Obr. 9 



ALCHYMIE 

Čím se zabývala alchymie? 

Kámen mudrců –uspíší zrání kovů, 

dokáže proměnit obecné kovy ve zlato 

Rozpuštěn ve víně působí jako lék 

Elixír života – pitné zlato 

4.-17. století 

Vzpomeneš si na film, který poukazoval 

na alchymii? 

 

Obr. 10 



 

Obr. 11 
Obr. 12 



VÝVOJ ALCHYMIE 

 výroba zlata  z obyčejných kovů  

 získání tajemného elixíru nesmrtelnosti 

 zisk postupů pro čištění látek, výrobu 

kovů, získávání barviv, léčiv, laboratorních 

pomůcek.  

 na jejím základě vznikla současná chemie 

Obr. 13 



SOUČASNOST 

Chemický průmysl velice důležitý pro 

ostatní odvětví výroby 

Pro denní potřebu 

Která znáš nejvýznamnější města s 

chemickým průmyslem? 

Ústí nad Labem, Ostrava, Neratovice 
Obr. 14 



CHEMIE OKOLO NÁS 

 

plasty 

hnojiva 

farmacie, léčiva 

auta, spotřební průmysl ropa, benzín, oleje 

čistící prostředky 

drogerie 

kosmetika 

potraviny, chuťové přísady 

konzervanty 

keramika 



CHEMIE PRO NÁS 

Popiš podle  

obrázků uplatnění  

chemie 

Obr. 15 



CHEMIE PROTI NÁM 

Popiš podle  

obrázků 

 jak může být  

chemie nebezpečná 

Obr. 16 



 

 

Potraviny 

Léčiva 

Ropa 

Průmysl 

Doprava 

 

 

Otravné látky 

Jedy 

Válečné chemické 

Zbraně 

Drogy 

Škodí životnímu 

prostředí 

Chemie pro nás užitečná Chemie, která nám škodí 



ÚKOLY 

Mezi významné alchymisty patřili 

Paracelsus  a Avicenna. Zjisti, kdo byli. 

Na pražském hradě ve věži Mihulka 

můžeme nahlédnout do alchymisté dílny. 

Nejvíce se alchymie rozvíjela za obdob 

vlády císaře Rudolfa II. Zjisti, kdy to bylo? 

 Jaká města jsou nejvýznamnějšími 

středisky chemického průmyslu? 



Zjisti, které chemické podniky se vyskytují 

ve tvém městě a co se v nich vyrábí? 

Posoudi, zda mají vliv na okolní životní 

prostředí.  



OPAKOVÁNÍ NA ZÁVĚR 

Pokus se odhadnout, které z uvedených 

látek mohli používat alchymisté? 

A, kuchyňská sůl         B, silon 

C, bronz                       D, hliník 

E, líh                             F, pryž 

G, ocet                         H, benzin 



KE KAŽDÉMU CÍPU HVĚZDY NAPIŠ VYUŽITÍ 

CHEMIE 
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